
 

 

 اختصاصات املشزف املالي

تًاتًعا اسيعاد     أداءتكديم مجيع  ادعدتات املتقةكعا شالشعاملى املاليعا لة، قيعا  ا لعا دعا يضعا د  ةعي           

 .  كفاءتًا افقاليتًا

 ت : املًام ااملضؤاليا

 ا .اصملل اممتةكات اجل قيا اتتاشقتً احملافظا  ةي* 

ا .    ستععالقرتاحععات االتملصععيات الالدار  شاجل قيععا شااإلى التكععاريز املاليععا اتشايععد  ةععط  شععزاف  ةععاإل* 

يعزادات ااملصعزافات   الاملاليعا دعا ذ  لعا ابضعاشات اا     شزاف  ةى كافا الشعاملى املاليعا اادعدتات   إلا*

نض،ام االتكاتل داء فيًا احتكيل االالًا   االتأكد تو صاملا افا ةيا ااتملجيٌ الق ل شًا االتهضيل شيه

 ى .   املضائل اليت تزد ذ يذا الشأيشيهًا االهظز ذ مج

نظ ععا االةععملائل االكععزارات االتقةي ععات اداصععا شالشععاملى املاليععا االق ععل  ةععي   الالق ععل  ةععي تهفيععذ ا*  

دار  دعععا يعععؤدع ام تق عععيم الشعععفافيا ذ  إل ضعععاء ذ  ةعععط االتق ي ًعععا اشعععزحًا اتفضعععايا جل يععع  ا 

 ا . ارصات املاليا ذ اجل قيامل 

دار  املاليععا  ةععي صععثيل امل ععال    اإلت   ععل الجت ا ععات املتقةكععا د،ععا  الا  ععال الة،ععاى اا  ملشععاركا ذ* ا

جت ا عععات الداريعععا االتهضعععيكيا اكعععذلا جلعععاى املشعععرتيات دعععا يعععؤدع العععي تضعععًيل   عععل الة،عععاى         اال

 ت . ألغزاض اليت تو اجةًا شكةلاحتكيكًا 

لتحديععد احتياجاتًععا تععو   الداريععا  ت التصععاالجت ا ععات ااالل االجل قيععا تععو خععلتهضععيل تعع  ةدار  ا* ا

ت اادعععدتات املاليعععا   االق عععل  ةعععي تملفايعععا تعععو اجعععل تضعععًيل الق عععل اتضعععا دتًا ذ ا عععاس    الالتضعععًي

 ًا .   ال املهملطا شاال

 

 



 

 

 

صاصععععيا الحكععععام املزاقثععععا  ةععععى الهفكععععات اإلامليشانيععععا التكديزيععععا   االتهضععععيل شععععزاف  ةععععى ا ععععداد إل* ا

جياشيععا الها ععا تععو تكارنععا املهصععزف الفقةععي      الاا ةثياحنزافععات الضعع االاصععا   ادر ىخععزااملصععزافات اأ

   . دارإل ضاء  ةط اأحنزافات الارف  التكاريز الداريا  و تةا ا شاملكدر  

 ا . يا املهاصثا حيال سياد  ايزاداتًدار  الكيفإلقرتاح  ةي  ةط ااال* 

 ا . اجلاريلفقةي اتغذيا ابضاشات تتاشقا حزكا الصزف ا* 

ستعا اا عداد املصععادقات   الالقععام املعالي اتشعكيل الة،ععاى ال   صعدار تقةي عات اقفعال ابضععاشات قثعل نًايعا     * ا

صععت  ار اى اجععد االزفعع  شتةععا  االهععملا اجلاريععا احضععاشات  ثصععد  املديهععا االدائهععا احضععاشات ال راال ةععي 

 يا .  ت ادالدار  اإل ضاء  ةط أالتقةي ات الي 

دار  ااجل قيعا  إل، قيعا اا ت اديعا تعو ا ضعاء  ةعط ا     اد ابضعاشات ادتاتيعا لة  شزاف  ةى ا عد اإل* 

 ا . الق ملتي

 ي . املال اجل قياةف شًا ذ  ال   ل ع تًام اخز يك* أ

 


